Македонски јазик Гордана Менкиноска 9а,б (23 - 31.03.2020)
1.Анализа на текстот „Авантурите на гордиот Пим“од Едгар Алан По Учебник
стр.152 -http://wwwmk.wikpedija.org/ Wiki
- да ги одговорат прашањата по текстот (на стр. 153 ) во тетратките или во Word
2. Пишување пријава и телеграма како обрасци во службена комуникација
Учебник стр.122,123 -http://telegraf.mk На лист или во тетратка да пополнат
„пријава “ *пр. Од учебник стр.122 ж
3. Анализа на песната „Рането срце“ – Коле Неделковски по даден план *поим за
словенска синтеза
Учебник стр.73 -да се препише запомни на стр.74
- План: 1. Мотив, 2.Вид песна, 3.Поетски слики, 4.Вид строфи, стихови, 5.изразни
средства Анализата на песната да се испрати во word на наставникот
4.Шминка – изразно средство во филмот Учебник стр.139
- шминкаво филмот - Роземак - изразни средства во филмот bu slsve koteski rozemak-rozemak.blogspot.com> blog-post - да нацртаат портрет и да го
нашминкаат (по можност со шминки за лице)
5.Писмена вежба „Една моја авантура“
- самостојните состави трба да имаат три главни дела (вовед, главен дел и
заклучок) (составите да се напишат во Word so Time New Roman 12 so mkd)

МАТЕМАТИКА
Ученици,
За оваа седмица, погледнете ги видеата за Решавање систем линеарни равенки со
метод на елиминација(спротивни коефициенти),Решавање систем линеарни равенки со
метод на замена, Множење на два алгебарски изрази на платформата JetMinds.
Откако ќе се најавите или ќе се регистрирате доколку прв пат пристапувате на
платформата, видеата ќе ги најдете во Библиотека → Деветто одделение → Второ
полугодие → Алгебра II.
Потоа, од учебникот внимателно прочитајте ги лекциите од стр.175 до стр 183
Домашна работа задачи од учебникот на стр.182/зад.1-3, стр.177/зад.21,2,3(б,ѓ), стр179
зад.1,2(а, и).
Решавајте во тетратките, сликајте и пратете ги решенијата (и прашања, доколку имате) на
mail на наставничката.
На истата платформа изгледајте ја и содржината од претходната недела за Графичко
решавање систем линеарни равенки.

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
Активности за деветто одд. 23.03.-27.03.2020 г.
1. УПОТРЕБА НА LE PASSÉ COMPOSÉ И L’IMPARFAIT ПРИ
РАСКАЖУВАЊЕ НА МИНАТ НАСТАН

Имајќи предвид дека и оваа содржина е веќе изучувана треба да се
повторат стекнатите знаења. Види табела на стр. 46, и кусиот текст Biographie de
star.
Домашна задача:Вежбата бр. 5 стр. 47 во ученикот
Увежбување на следниве линкови:
https://francais.lingolia.com/en/grammar/tenses/le-passe-compose/exercises
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/limparfait/exercices

2.Увежбување на употребата на минатите времиња при раскажување
На следниов линк имате текст во кој се употебени двете минати времиња
https://www.podcastfrancaisfacile.com/wpcontent/uploads/2017/09/jeanne_a_change.pdf
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/jeanne-a-change.html овде може да го
слушнете дијалогот.
Во тетратките одговорете на вежбите под текстот.

ХЕМИЈА
https://wetransfer.com/downloads/105920cedd68393533439b8fa8ff84e320200322181307/b1cf00?fbc
lid=IwAR3xVpleoAHBJ0GxFXeX50W3QYGZmRqN8dihbXhP2wHxZLMHPF_YBIOhb5E

Унапредување на здравје
https://wetransfer.com/downloads/a5549844cc90c4ab32fa2f431522899c20200322180857/e57b6a?fbc
lid=IwAR2aPf4KY5AN8Rx2PcwEssU-MvNsj9q30qKOVMgfr0F2jcDU-Tt6N1X5dVw

Воспитание за околина
https://wetransfer.com/downloads/7369d2775b46b8e009418fde1e2bcccd20200322181022/4a0f92?fb
clid=IwAR3p5mMrgafwkBuMHZEUykwNjFB9N-IPpihv7RblaI6PL3bMG-Ycl3Dh6MU

